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Diretamente do Coração: poupe energia e tempo com os produtos Cromax  

 

O consumo de energia pode ser dispendioso para as oficinas. No entanto, muitos 

produtos Cromax® foram concebidos para proporcionar resultados fantásticos, ao 

mesmo tempo que otimizam a eficiência energética das oficinas.  

 

PS1084 Ultra Performance Energy Surfacer é um produto importante em termos de 

poupança de energia. Baseia-se numa nova química e graças à sua tecnologia, pode ser 

lixado após apenas 20 a 40 minutos de secagem ao ar, e por isso não é necessário 

utilizar lâmpadas UV ou IV caras.  

 

Quando o PS1084 Ultra Performance Energy Surfacer é utilizado em superfícies de 

metal nu, o pré-tratamento do substrato é fácil e rápido. Os PS1800 Metal Pre-treatment 

Wipes estão prontos a usar e proporcionam aderência e proteção contra a corrosão no 

processo de pintura subsequente. Estes toalhetes são muito económicos uma vez que 

um toalhete pode tratar uma área de cerca de 2 m2.  

 

Dries Van den Bergh, Brand Manager da Cromax na Europa, Médio Oriente e África 

(EMEA), explicou, “A secagem ao ar significa que as oficinas podem realizar ao mesmo 

tempo vários trabalhos diferentes contribuindo para maximizar a respetiva produtividade. 

Esta combinação do aparelho e dos toalhetes ultra produtiva contribui realmente para as 

oficinas fazerem mais com menos materiais.” 

 

A aparência suave e de alta qualidade do PS1084 Ultra Performance Energy Surfacer 

proporciona uma resistência excecional após a demão de acabamento. É fácil de aplicar 

sem tempos de evaporação, em até quatro demãos, com uma estabilidade vertical muito 
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boa. Graças à capacidade de secagem ao ar, é possível realizar ao mesmo tempo 

reparações pontuais, reparações em áreas pequenas e retoque de peças.   

 

Este produto inovador e energeticamente eficiente é o foco do mais recente testemunho 

em vídeo da campanha Diretamente do Coração da marca, que destaca os pintores que 

usam produtos Cromax. Michael Spielmann, que trabalha na Remund Carosserie AG na 

Suíça, uma empresa familiar grande, é responsável pela oficina, que não só recebe 

veículos de passageiros e comerciais, como também helicópteros. Poupar tempo e 

energia são prioridades importantes para Michael Spielmann e é por isso que utiliza 

produtos Cromax.  

 

Michael Spielmann afirmou, “Os produtos e as tecnologias Cromax permitem-nos 

trabalhar de forma muito mais eficiente. A Cromax cumpre a sua promessa em relação 

aos produtos e respetivo tempo de secagem, assim como ao seu serviço de apoio.” 

 

Van den Bergh concluiu, “É uma situação vantajosa para todos. A secagem ao ar 

significa que Michael poupa energia e reduz os custos de eletricidade. Além disso, os 

tempos de secagem são mais rápidos graças à tecnologia do produto, pelo que ele e os 

seus colegas podem trabalhar mais depressa e realizar trabalhos em mais veículos num 

dia. Isto tem um impacto muito positivo na produtividade.” 

 

Para mais informações sobre os produtos Cromax, visite www.cromax.pt. Para ver este 

vídeo e os outros vídeos da campanha, visite www.cromax.pt/directamentedocoracao   

 

Sobre a Cromax 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems para as 

oficinas dedicadas à repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade 

às oficinas desde a receção do veículo até à entrega do mesmo, através de sistemas de 

pintura desenvolvidos para uma aplicação simples, rápida e precisa, soluções 

empresariais e de apoio publicitário adaptadas, e inovações pragmáticas para simplificar 

http://www.cromax/
http://www.cromax.pt/directamentedocoracao
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e agilizar o processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, 

ajudamos as oficinas a concentrarem-se na progressão dos seus negócios. 
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